
Klæd medarbejderne 
på til at løse 
organisationens 
klimaopgaver
Rapportering om klimahandlinger er allerede et lovkrav for store virksomheder og forventes i de 
kommende år at blive en nødvendighed for mange flere. Dels i form af udvidede lovkrav, dels 
som krav fra kunder og samarbejdspartnere, der ønsker at nedbringe klimabelastninger i hele 
værdikæden. Derfor udbyder vi nu et klimakursus, der sætter virksomhedens medarbejdere i 
stand til at forberede, målstyre og overskue virksomhedens klimaindsats og -rapportering, så 
klimahandlinger bliver til en konkurrencemæssig fordel frem for en administrativ byrde.

NEJ til konsulenter 
Mange virksomheder lader eksterne 
konsulenter opstille klimaregnskaber og 
handlingsplaner. Det løser det umiddelbare 
problem, men når konsulenterne går, tager 
de kompetencerne med sig og efterlader 
virksomheden med behov for ekstern bistand 
år efter år. Derfor er det en sund og langsigtet 
beslutning at investere i medarbejdernes 
kompetencer.

JA til kompetencer 
Med et klimakursus til nøglemedarbejderne 
bliver virksomheden ikke bare i stand 
til at overskue områdets principper og 
terminologier, men også i stand til at bringe 
dem i anvendelse rent forretnings- og 
konkurrencemæssigt. Kurset sikrer helt enkelt, 
at klimakompetencerne opbygges på linje 
med alle andre kompetencer i virksomheden.

Klimakursus for 
ledere og nøgle-

medarbejdere



Perspektiverne Principperne Praksis

1 2 3

Baggrund og begreberI

II Centrale begreber

III Klimatendenser

StandardenI

II Strukturen

III Metoden

Scopes i praksisI

II Data i praksis

III Klimalederskab

• Klimahistorien
• Klimadebatten
• Klimaperspektiverne

• Drivhuseffekten
• Klimagas-emissioner
• Internationale aftaler

• Farvel til fossil energi
• Klimalovgivning
• Klimaneutralitet

• Greenhouse Gas Protocol 
• De tre Scopes
• Arbejdet i værdikæden

• Opgørelsesprincipper
• Virksomhedens ansvar
• Organisationskontrol

• Bottom-up
• Baseline
• Beregning og klimadata

• Scope 1 og 2 i praksis
• Scope 3 i praksis

• Klimaregnskab i praksis
• Klimakompensation
• Klimamål 

• Implementering
• Medarbejderinvolvering
• Interessentsamarbejde 

Effektiv indlæring  
– minimalt internt forbrug
Kurset er tilrettelagt, så den nye viden kan bruges i en praktisk hverdag. Det skærer 
igennem konsulentsnakken og gør det let for at jeres medarbejdere at indhente 
data, opstille forretningsdrevne klimamål og bidrage til udvikling af en klimakultur i 
virksomheden. Træningen foregår online og afvikles over 3 moduler som indeholder i alt 9 
lektioner. Programmet er live og interaktivt, men man kan også se eller gense modulerne, 
når man selv ønsker det. Dermed er kurset ekstremt effektivt og fleksibelt i forhold til 
interne ressourcer. Ingen mistede arbejdsdage og ingen transport. Som deltager bliver 
man under og efter forløbet en del af et stærkt fællesskab af praktikere, der sparrer med 
hinanden på tværs af virksomheder og brancher.

Udviklet af 
eksperter
Erfaringsbasen bag kurset kommer 
fra Thue Birk Svenningsen og 
Torben Vartenbergs mange 
års rådgivning inden for 
bæredygtighed af alt fra startups 
over produktionsvirksomheder til 
børsnoterede og internationale 
koncerner. Desuden har vi allieret 
os med et hold af kompetente 
videnspartnere, som bidrager 
til indhold og kvalitetssikring på 
kurserne.

Thue Birk Svenningsen
Thue er økonom og specialist i 
CSR gennem 13 år. Han arbejder 
med rådgivning, strategi, 
rapportering, politikudvikling, 
medarbejderudvikling og 
tiltrædelse af konventioner. 

thue@klimakurser.dk

Torben Vartenberg
Torben har 25 års erfaring 
med udvikling og eksekvering 
af efteruddannelses- og 
træningsprogrammer samt 
rådgivning inden for forskellige 
felter af bæredygtighedsområdet.

torben@klimakurser.dk
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